
TÜSAD Yurtdışı Kongre Katılım Desteği Yönetmeliği
Madde 1. Yurtdışı Kongre Katılım Desteği için aidat borcu olmayan Türkiye Solunum
Araştırmaları Derneği (TÜSAD) üyeleri başvurabilir.

Madde 2. Uluslararası kongrelerde deneysel ve klinik çalışmalar ile orijinal
araştırmaları, sözel bildiri veya poster tartışması şeklinde kabul edilmiş çalışmalara
destek verilecektir.

Madde 3. Destek sadece sözel bildiri veya poster tartışmasını sunacak kişiye verilir.

Madde 4. Destek miktarı kongre kayıt ücreti kadar olacaktır.

Madde 5. Çalışmayı sunacak kişi kongre tarihinden en geç 3 ay öncesinde e-posta ile
başvuru yapacaktır. Başvuruda; TÜSAD Merkez Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yazılmış
başvuru dilekçesi ve Kongre Organizasyon Komitesinden sunumu yapacak kişinin
adına yazılmış bildiri kabul yazısı yer alacaktır.

Madde 6. Başvuru tarihinden sonraki ilk MYK toplantısında değerlendirme yapılacak
ve alınan kabul veya red kararı başvuru sahibine e-posta ile bildirilecektir.

Madde 7. Destek miktarı başvuruyu yapan üyenin hesap numarasına yatırılacaktır.
Kongre kayıt ücretinin dekontu kongre sonrasında posta ile TÜSAD Genel Merkezi’ne
gönderilecektir.

Madde 8. TÜSAD Merkez Yönetim Kurulu her yeni yıl başlangıcında yaptığı ilk MYK
toplantısında o yıl içinde sağlanacak uluslararası kongre katılım desteği için toplam
ayrılacak bütçeyi belirler.

Madde 9. Bu yönetmelik TÜSAD Merkez Yönetim Kurulunun 22.09.2019 tarihli
toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
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